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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0873/2007, ingiven av Cecilio Alonso de Miguel (spansk 
medborgare), om förmodade överträdelser av direktiv 2003/24/EG om 
säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, begångna av 
hamnstyrelsen i Dover

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som upplevde ett antal svårigheter vid sin ombordstigning på en färja i Dover 
26 augusti 2006 på grund av den trappa som man måste gå uppför, anser att hamnstyrelsen har 
åsidosatt sin skyldighet att på ett korrekt sätt införliva direktiv 2003/24/EG om 
säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg. Enligt vad framställaren 
uppger gjorde personalen på färjan ingen ansats för att hjälpa tre äldre personer som hade 
uppenbara svårigheter vid ombordstigningen, och trots att rullstolsramper skulle ha 
installerats i Dover fanns det inga signaler eller skyltar som hänvisade till dessa. Personalen 
kunde inte heller lämna några upplysningar om var de fanns. Framställaren har framfört 
klagomål till Sea France och till Storbritanniens transportministerium, men har inte fått något 
tillfredsställande svar. Framställaren begär att Europaparlamentet utreder ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

Kommissionen har redan utrett ett klagomål som ingetts av framställarna i det aktuella 
ärendet.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/24/EG av den 14 april 2003 om 
säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg1 syftar under alla 
förhållanden bara till att införa bestämmelser om tillgänglighet för passagerare vid inrikes 
resor, och behandlar i övrigt enbart åtgärder som avser själva fartygen och deras 
tillgänglighet, däremot inte de föranstaltningar som kan visa sig vara nödvändiga i hamnarna.

Efter utredningen av klagomålet har det därutöver framkommit att de brittiska myndigheterna 
i enlighet med bestämmelserna i direktivets artikel 1, där artikel 6.3 infogas i 
direktiv 98/18/EG, har vidtagit lämpliga åtgärder på grundval av riktlinjerna i bilaga III för att 
kunna garantera en säker tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet.

Kommissionen har under flera år uppmärksamt övervakat att alla transportmedel anpassas på 
rätt sätt till passagerare med nedsatt rörlighet (PRM). Framläggandet av ett förslag till 
lagstiftningsåtgärder till skydd för rättigheterna för PRM vid transporter till sjöss och på 
vattenvägar ingår i arbetsprogrammet för generaldirektoratet för transport och energi 
(GD TREN) under 2008. Ett sådant förslag kommer att grundas på de principer som fastslås i 
PRM-förordningen för flygresenärer2 och i förordningen för tågresenärer3 beträffande 
assistans, icke-diskriminering, tillgänglighet och rätt till information för passagerare med 
nedsatt rörlighet.

                                               
1 Om ändring av rådets direktiv 98/18/EG, EGT L 123, 17.5.2003, s. 18.
2 Förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och 
personer med nedsatt rörlighet, EUT L 204, 26.7.2006, s. 1.
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och 
skyldigheter för tågresenärer, EUT L 315, 31.12.2007, s. 14.
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